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SERIE

Sleutels voor groei:
Ergens tussen het kastje en de muur

SLEUTEL 1: WAT NU?
Het seizoen waarin christelijk Vlaanderen de balans opmaakt van het
voorbije werkjaar 2018 staat in zijn startblokken. Leiders en leden gaan
via Algemene Vergaderingen in dialoog.1

Patroon: waarheen?
In dit patroon werpen tradities hun schaduw vooruit. Mensen worstelen en
ondergaan hun dwang – geduldig, met groeiend verlangen naar dat ‘meer’
waar Gods koninkrijk over vertelt.

TRENDS

Leiders voelen minstens aan dat verlangens groeien. Maar ze zijn onzeker
of ze die onderstromen goed begrijpen en hebben daarom geregeld vrees
dat ze grip verliezen.

Traditioneel pieken in dit seizoen de vragen die we bij ABC krijgen over
transparantie, verantwoording, inspraak, besluitvorming. Die thema’s
hangen het hele jaar wel in de lucht, maar in dit seizoen is de zoektocht
duidelijk groter. En ook wel eens bitsiger.

Laten de tradities toe om naar iets nieuws te groeien? Jezus waarschuwt
dat nieuwe wijn nieuwe zakken nodig heeft. In de oude zakken kan de
dynamiek van de nieuwe wijn zowel de wijnzak als de wijn verloren doen
gaan.

Niet alleen leiders bevragen ons. Een gelijk aantal vragen komt van
‘volgelingen’. Met excuus voor die term waarmee we de atmosfeer wat meer
kunnen weergeven.

Maar heeft wat “oud” is, dan afgedaan? Helemaal niet! Dat kan precies het
draagvlak van zelfkennis leveren dat toelaat dat een geloofsgemeenschap
nieuwe horizonten kan opzoeken. Het is een kunst om die goed aan elkaar
te koppelen.

Die ‘volgelingen’ zijn mondig. In aantal, motivatie en toewijding
vertegenwoordigen ze een behoorlijke vragende partij. Een die behoorlijk
gehoord wil worden en mee wil overleggen.
Op grond van begrippen als ‘christelijk rentmeesterschap’ en ‘deugdelijk
bestuur’ kunnen we mogelijk over tijd drie patronen in gemeenten en
organisaties zien ontwikkelen:
Patroon: samen
Leiders moedigen in dit patroon de bevraging aan. Dialoog wordt
volgehouden – ook al is die soms in heel kritische toonaarden verwoord. Die
bewuste keuze schept transparantie en onderling vertrouwen. En dat bouwt
het draagvlak voor de toekomst:
“We willen het evangelie beter, verder, dieper in onze levens en in
onze omgeving zien doorwerken. Daarvoor hebben we iedereen
nodig. Niet alleen al die talenten, maar nog veel meer ieders vragen,
onzekerheden, dromen en creatieve ideeën zijn belangrijk.
We weten daarom nog niet of we aan al die dromen moeten werken
en nog minder hoe dat zou kunnen. Maar we kiezen wel heel bewust
SAMEN voor onze toekomst.“2

Bovendien is dit een stap in het onbekende: waar gaat dit naar toe? (3) Die
reactie is heel menselijk én bovendien is het heel Vlaams om precies dan
voor dat onbekende terug te schrikken.
Leiders en ‘volgelingen’ kunnen heen-en-weer argumenteren, totdat iets
gebeurt dat hen geen keuze meer laat dan een stap te zetten – in een richting
die vooral afhangt van het sentiment van dat ogenblik:
- “samen verder op weg” en samen deugdelijke oplossingen zoeken?
- de deuren dichtgooien en de vensters barricaderen?4
Patroon: wij weten het
Een groep kan zich om talloze redenen naar binnen keren. Concrete
gebeurtenissen kunnen een schok- en schrikeffect krijgen, waardoor
mensen beschutting zoeken bij tradities waaraan ze een absoluut gezag
kunnen verbinden.
Dan wordt het moeilijk om de toekomst verstandig en vanuit verschillende
oogpunten te kunnen benaderen. Om argumenten over waarheid en
waarde te richten op toekomst en opbouw.

De hele gemeenschap gezamenlijk op zoek om verder geloofsstappen te zetten.

INFOFOON

UBO-register voor vzw’s

VZW-wetgeving

Teveel technische problemen op UBO-website van de overheid
deden de deadline voor de registraties opschuiven naar 30
september 2019! Wacht echter niet tot deze verlenging verloopt.
Verenigingen moeten hun actuele gewone bestuurders, dagelijks
bestuurder(s) en wettelijke vertegenwoordigers registreren. (Meer
uitleg: zie Evan-Assistance dec.2018.)

De vennootschapshervorming vervangt vanaf 01 mei 2019 de
volledige wetgeving op de vzw’s.

Lukt de registratie niet?

Maak een afspraak zodat we u kunnen helpen. Vergeet niet mee
te brengen:
• het ondernemingsnummer van uw vzw
• een overzicht van al wie namens de vereniging mag optreden
• uw elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode.
Richtprijs is 24,90 euro. De registratie duurt ongeveer 30 à 45
minuten.

Vanaf april informeren we u via www.abcministries.be over
de veranderingen in het opzet van de vzw, hun effect op de
(dagelijkse) werking en de noodzakelijke aanpassingen in statuten.

Meer weten of hulp nodig?
We helpen u met uw courante vragen en knelpunten over UBO,
GDPR, VZW, …

www.abcministries.be/infofoon

De voorkeur gaat naar ‘veilige standpunten’ die bijna altijd in het verleden
liggen: ‘Vroeger was het goed. Dat is genoeg.’ Daarmee kan elk idee, elke
vraag of creativiteit effectief gesmoord worden en de situatie vergroeit
gemakkelijk naar een dwangbuis.

C. Vergelijk Gods kernwaarden (A) met onze veronderstellingen (B).
Benoem eerst een situatie waarin iemand lange tijd (maanden of jaren)
bijzonder gewaardeerd werd. Benoem daarna een situatie waarin iemand
zeker niet gewaardeerd werd.

Bekering is de enige uitweg – het liefst vooraleer isolement en gewoontevorming
de situatie betonneert. Zo’n bekering komt met pijnlijke wonden. Die vragen
om veel liefde, verzorging, en begeleiding vooraleer mensen opnieuw stappen
naar de toekomst wagen.

Welke veronderstellingen over de motivatie van die (minder of
meer) gewaardeerde persoon kan je herkennen bij jezelf? Bij andere
betrokkenen? (B).

Het piekseizoen
Bij ABC krijgen we veel vragen die aan de drie voorgaande patronen zijn
gekoppeld. Daarom hanteren we in onze dienstverlening deze uitgangspunten:

Komen die veronderstellingen (B) overeen met wat God denkt over de
motivaties van zijn kinderen? (A)
Waar liggen verschilpunten? Overeenkomsten?

LEES DE VOLLEDIGE VERSIE VAN DIT ARTIKEL OP
WWW.ABCMINISTRIES.BE

Wanneer raken jouw veronderstellingen over je naaste (B) je het meest in je
eigen ziel?
Waar liggen verschilpunten met Gods uitgangspunt (A)? Overeenkomsten?
A+B+C Wat denk jij?

SLEUTEL 2: IK DENK DAT HIJ... ZIJ DOET ZO...
UITDAGING

Hoe kleuren je veronderstellingen je omgang met die persoon?

Je hebt gekozen Jezus als je Redder en je Meester te vertrouwen. Je werd
opnieuw geboren en leeft sindsdien dagelijks met de levende God.
Een heel andere kijk op je leven.werken.dienen gaat voor je open En je
ontdekt welke gewoonten meegekomen zijn uit je vorige levenshoofdstukken.
Sommige gewoonten helpen aan te knopen bij wat God goed of belangrijk
vindt voor zijn kinderen. Er zijn er ook - veel meer? - die de kwaliteitstoets
van zijn koninkrijk niet doorstaan. Deze aflevering van “sleutels” wil helpen
ons te toetsen aan een van Gods kernwaarden.
A. Ik vind die... (hoe we elkaar inschatten)
Lees de bijbelgedeelten – beantwoord de vragen
Wat denkt God dat zijn kinderen aandrijft om voor Hem te leven en werken?
Wat denkt Jezus dat zijn leerlingen aandrijft om Hem te volgen?
Schrijf je antwoord op deze vragen bij elk bijbelgedeelte.
Zo kan je een patroon herkennen in Gods kijk op ons.
Genesis 1:26–27
Efeziërs 2:10
Johannes 17:6–19
Kolossenzen 3:23–24
Lukas 6:46–49

Je heb kort veronderstellingen over de motivaties van je naaste tegen het licht
van Gods uitgangspunt gehouden.

Mattheüs 25:14–25
Lukas 10:1–12
Johannes 15:8
Mattheüs 7:15–23

B. Wat ondervind je zelf?
Wat veronderstellen mensen doorgaans wat nodig is om familie, werkcollega’s,
medestudenten, groepsleden, werknemers te motiveren iets te doen?
Wat vertelt hun gedrag over hun veronderstellingen over die ander?
Vraag jij je wel eens af wat iemand motiveert om iets voor jouw te doen?
Welke motivaties zouden dat zijn?
Welke veronderstellingen krijgen de meeste aandacht in gesprekken?
Welke blijven het gemakkelijkst vasthaken in jouw denkwereld?
Hoe beïnvloedt zo’n vastgehaakte veronderstelling de relatie met die naaste?

Wat kan jij doen om (nog meer) op één lijn te komen met Gods uitgangspunt?
Wat moet je daarvoor veranderen in je eigen gewoonten en veronderstellingen?
Iedereen kan leren om de drijfveren van onze medemensen meer vanuit Gods
kernwaarden in te schatten.
- Begint met belijden en bekeren.
- Maak een stappenplan dat je in concrete situaties helpt deze gewoonte
‘naar Gods hart’ te ontwikkelen.
- Herhaal steeds het oefenen–belijden-bekeren.
- Maak je meer vertrouwd met Gods kijk op jezelf en op je naaste.
- Wat zegt Hij daarover in de bijbel?
- Hoe leidt Gods Geest je in je dagelijkse leven.werken.dienen?
Na enkele weken leg je je focus op die punten van je plan waarvan je
ondervindt dat ze je goed helpen. Laat de minst effectieve vallen. Bouw je
gewoonte verder op.

OOK VOOR LEIDERS?
Leiders kennen dezelfde uitdagingen, alleen nog scherper, omdat zij
verantwoordelijkheid voor mensen dragen.
Als leiders bewust stappen zetten om (meer) met dit uitgangspunt van God
te leven.werken.dienen, vermenigvuldigen ze het effect van Gods bediening
door hen heen in de levens van de mensen die ze leiden. Daar groeien
mensen en gemeenten van! Daarover hebben we het later nog in deze
sleutelserie.

Wil je hierover verder praten?
Vertel over je ervaringen en hoe je denkt verder op Gods
lijn te komen. Wat je deelt, blijft vertrouwelijk.

info@abcministries.be
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“CHR ISTEN EN ZOND ER GREN ZEN” BIED T AAN

CURSUS: “christelijk time-management”
AANMELDING

Iedereen welkom!
Christenen van alle leeftijden, uit alle kerken & organisaties,
beroepen en voor alle taken

THEMA’S
Mijn agenda is vol! (wat nu?) / Druk–Drukker–Drukst /
Heb ik ooit nog eens 5 minuten tijd? / Ik ben niet thuis /
Moe-Leeg-Opgejaagd / Terug naar AF / Verdien ze! /
Macht-Controle-Zekerheid verslaving / Dat heb IK! gedaan

1 april 2020. (Eerder lukt helaas niet wegens drukte).

plaats
Verenigde DrukteMakers vzw
Kalenderweg 1, 1802 Vissegem
(Zij boden hun lokaal gratis aan.)

Samen
Thema

Locatie

leven, werken, dienen vandaag,
of GDPR, of...

bij u thuis of in uw gemeente

09.03 – 17.03.2019
31.05 – 09.06.2019
06.09 – 15.09.2019
29.11 – 08.12.2019

KOSTPRIJS
Bedrag van het consult dat u aan dokter, therapeut of begeleider
betaalt zoals bij hartklachten, stress, burn-out, huwelijkscrisis,
(internet-)verslaving.

VOORBEREIDING

datum

Wanneer

Aanmelden is niet nodig. Door uw deelname wordt u automatisch
lid van onze vereniging. We nodigen u nadien uit voor nog meer
activiteiten, speciaal voor u geselecteerd.

beschikbaarheid
Tussen deze data’s zijn de
predikingen op de zondagen al
volgeboekt. Maar Herman is nog
beschikbaar op weekavonden voor
een leidersteam of een huisgroep.

Bereid je voor op deze cursus door een lijst te maken van die
keuzes en gewoonten die helpen minder tijd te verliezen met
slaap, kwali-tijd met God, stilte, rust.

www.verenigdedruktemakers.nu

Bij ABC-Ministries is de bescherming van alle
persoonsgegevens geen nieuwigheid. Integriteit
is niet voor niets een van onze kernwaarden. We
respecteren dus uw privacy, want dat is ons
standaardbeleid sinds het prille begin.
Naar aanleiding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hebben we dat beleid uitgeschreven. In onze
privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen,
hoe we die hanteren en beveiligen.
Regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen
we onverkort. Waar mogelijk screenen en verbeteren we onze werkwijze.
Wilt u weten hoe wij bij ABC-Ministries uw persoonsgegevens bewaren?
Welke gegevens we bijhouden? Hoe u uw gegevens kan laten aanpassen?

U leest er meer over op www.abcministries.be/privacy

Indien u deze bediening of medewerkers met een gift wil ondersteunen, kan u onderstaande bankrekeningen gebruiken.
BE: ABC-Ministries vzw (bankrekening BE53 0000 6459 7653) NL: Stichting Evangelisch Dienstbetoon België (bankrekening: NL41 RABO 0147 8699 00).

